
 املقدمة
هذا البحث أصله رسالة أعدت لنيل درجة املاجستري يف الدراسات االسالمية، حذف منه 
بعض الفصول، وأضيف إليه فصول أخرى، وهو حماولة متواضعة من الكاتب، لتسليط مزيد 
من األضواء على احلركة السلفية، اليت أسسها الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الربع األول 

 .  لث عشر اهلجري يف اجلزيرة العربيةمن القرن الثا
وذلك أن الناس قد اختلفوا يف حقيقة هذه الدعوة، فمنهم من يرى أهنا حركة سلفية سنية، 
ومنهم من يعتقد أهنا حركة مبتدعة، والدليل على ذلك أننا جند بعض احلكومات يف العامل 

دا منهم أهنا حركة  خمالفة االسالمي ال تزال حتظر نشر هذه الدعوة يف بالدها، وذلك إعتقا
، ومنهج الصحابة الكرام والسلف !للكتاب والسنة، بينما يرى آخرون أهنا مذهب الرسول

الصاحل، وسبب هذا التباين يف مواقف أنصار الوهابية وخصومها يعود، يف نظرنا، اىل املصادر 
 من قبل أنصار واملراجع الىت كتبت عنها، وذلك أن هذه املراجع واملصادر إما أهنا كتبت

الدعوة أو من قبل خصومها، وما كتبه احملايدون قليل جدا، وليس متوفرا يف املكتبات 
 .واملراكز العلمية غالبا

فالذين اعتقدوا أن الوهابية دعوة اسالمية سنية استمدوا هذا االعتقاد من أقوال أنصار الدعوة 
 ومن اعتقدوا خبالف ذلك استمدوا ومؤلفاهتم، ومل يقرءوا عما كتبه خصوم الدعوة الوهابية،

 .أفكارهم من كتب خصوم الوهابية، وهم كذلك مل يقرءوا ما كتبه أنصارها
وقد أحس أنصار الوهابية يف اآلونة األخرية هذه املشكلة، فبذلوا جهودا عظيمة إلزالة هذا 
املشكلة، فحققوا ونشروا مؤلفات علماء الوهابية، وعلى رأسهم الشيخ حممد بن عبد 
الوهاب، يف طبعات جديدة وحمققة، وأصبحت هذه املؤلفات متوفرة يف مجيع املكتبات 
الرئيسية واملراكز العلمية يف العامل االسالمي، ولكن األمر مل يتغري كثريا، ذلك أن نشر 
مؤلفات علماء الوهابية وأنصارها كان ينبغى أن يصاحبه نشر مماثل ملؤلفات خصومها، وهو 

ه اجلهود اليت قام هبا أنصار الوهابية مل تغري كثريا من موقف خصوم أمر مل حيدث، فهذ
 .الوهابية

ولكن هذا ال يعين أن ما قام به أنصار الوهابية من جهود لنشر دعوهتم مل يثمر، بل جند أن 
هذه الدعوة انتشرت يف العامل االسالمي يف العقود االخرية من هذا القرن انتشارا سريعا 

، فحركات أنصار السنة يف مصر والسودان وبقية العامل العريب، وكذلك وخاصة بني الشباب
حركة االحتاد يف شرقي افريقيا، واحلركات السلفية يف باكستان واهلند وأفغانستان واندونيسيا 
وتيلندا، والفلبني، ويف غريب القارة االفريقية ووسطها، ويف بلدان أخرى، كربيطانيا واستراليا 
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ت سلفية وهابية، نشأت بفضل اجلهود الكبرية اليت قام هبا أنصار الوهابية وكندا، كلها حركا
-لنشر دعوهتم يف العامل االسالمي، ولكن هذا االنتشار السريع للدعوة الوهابية قد صاحبها 

وإن كان أقل منها سرعة، إنتشار مماثل لألفكار املعادية للوهابية، وذلك أننا جند يف كل تلك 
 .  ا إليها، معارضة وكرها شديدا للوهابية لدى جمتمعاهتاالبالد اليت أشرن

هذا هو وضع الدعوة الوهابية يف الوقت احلاضر، وقد قمت بزيارات اىل مناطق خمتلفة من 
العامل االسالمي وخارجه أثنا قيامي جبمع املعلومات عن هذه الدعوة، وكتبنا اىل بعض املراكز 

ة اىل االسالم، نسأهلم رأيهم يف الدعوة الوهابية واملدارس والشخصيات املنشغلني بالدعو
ومدى قبول الناس أو رفضهم هلا يف بالدهم، ومن أظرف ما صادفناه خالل هذه الفترة، أين 

قل "كتبت مرة اىل بعض الدعاة يف بعض البلدان أسأهلم رأيهم يف الدعوة الوهابية، فكتبوا اىلّ 
إنين "فكتبت إليهم قائال " ربك برأينا يف الوهابيةلنا رأيك فيها أوال، وبعد ذلك نكتب لك وخن

ما زلت أحبث يف حقيقة هذه الدعوة ومل يتكون لدي رأي معني بعد، فإن كان لديكم ما 
 .فكتبوا إىل رأيهم يف هذه الدعوة، فجزاهم اهللا خريا" تقولون عنها فاكتبوا إىلّ

هابية، ويستوي يف ذلك لقد وجدت الناس يبدون إهتماما كبريا للحديث عن الدعوة الو
االنصار واخلصوم، فقد رأيت إقباال شديدا لدى الشباب عندما حتدثت إليهم يف موضوع 
الوهابية، وكانوا فعال متعاونني معي جدا، ومل أجد صعوبات من قبل اجلمعيات، والدوائر، 

نا أحبث عن واهليئات، واجلامعات، واملعاهد، واملكتبات، يف خمتلف أحناء العامل االسالمي، وأ
املعلومات، اال يف بعض األماكن، ككلية الشريعة يف جامعة دمشق، فقد قمت بزيارة للجامعة 

م، وطلبت من إدارة اجلامعة أن أوزع استبيانا حول الدعوة الوهابية على طلبة ١٩٩٣عام 
كلية الشريعة، ولكن ومع األسف الشديد، كان رد املسؤلني هناك، أن النظام ال يسمح مجع 

 .ملعلومات من الطلبة وأساتذة اجلامعة ألي جهة أخرىا
وعلى كل فإنين ال أنسى أن أشكر أؤلئك الذين أمدوين يد العون طوال فترة انشغايل هبذا 

 :البحث، وأذكر منهم
 .إدارة املركز السعودي يف ماليزيا-
 .إدارة منظمة االعالم االسالمي يف إيران-
 .وعها يف أملانيا وأمريكاإدارة مكتبة احلقيقة يف تركيا وفر-
 .إدارة مكتبة األسد يف دمشق-
 .إدارة مكتبة اجلامعة الوطنية يف ماليزيا-
 .إدارة مكتبة اجلامعة االسالمية العاملية يف ماليزيا-
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 .إدارة مكتبة املركز االسالمي يف ماليزيا-
 .إدارة مكتبة جامعة ماليا-
 إدارة اجلامعة األردنية يف عّمان-
 .كينيا-ة الدعوة االسالمية يف نريويب مكتب منظم-
 .الصومال-) بلدحاو(شباب حركة االحتاد يف -
 ).تايلند(، وفاطانيا )الفلبني(شباب الدعوة االسالمية يف مورو-
 .احتاد الطلبة البنغالديشيني يف اجلامعة االسالمية العاملية يف ماليزيا-
 .عاملية يف ماليزيااحتاد الطلبة األفغانيني يف اجلامعة االسالمية ال-
 .إحتاد الطلبة الصوماليني يف اجلامعة االسالمية العاملية يف ماليزيا-
 .األردن-مكتب جبهة حترير إرترييا يف عّمان -
 .األستاذ الدكتور عبد اخلالق غازي، رئيس قسم علوم الوحي يف اجلامعة االسالمية-
الطاهر حممد أمحد، وحممد فريد الدكتور زياد دغامني، واألخ عوض إبراهيم عوض، واألخ -

 .مصطفى الشافعي، الذين قرأوا املسودة وأمدوين مالحظات قيمة
 

 وما توفيقي اال باهللا
  

 حرسي حممد هيلوله
 م ١٩٩٦ماليزيا  


